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1. Mødets åbning 

Fraværende:  Christina Thisted-Høeg, ingen suppleant. 

Behandlet på mødet: Mødet afholdtes efter fælles HB-seminar i Sundhedskartellet om OK 21. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. Der er lagt et nyt punkt ind vedr. businesscase om s-
radiografer. Det er nyt punkt 4.  

 

3. Formel godkendelse og opfølgning på seneste referat 

Indstilling: HB godkender referat og opfølgning 

Behandlet på mødet: Ingen behandling 

Beslutning: Godkendt. 

 

4. Businesscase 

Indstilling: HB drøfter hvorvidt der skal arbejdes videre med oplægget fra Copenhagen 
Economics (EC) 

Behandlet på mødet: CE fremlagde deres forstudie. HB stillede spørgsmål til fremlæggelsen.  

HB drøftede om der skal gås videre. Der var forskellige holdninger til, hvorvidt det er 
noget vi skal køre videre med. Der var en holdning til, at det vil understøtte vores 
holdninger og vores egne fornemmelser af problematikken. 

Beslutning: HB besluttede med overvejende flertal, at vi tager det fulde projekt til afdækning af 
s-radiografers afhjælpning af sygeplejerskemanglen.  

 

5. Retningslinjer for refusion 

Indstilling: HB vedtager de nye retningslinjer for refusion. 

Behandlet på mødet: På baggrund af et ønske fra Region Hovedstaden skulle retningslinjerne endeligt 
vedtages på dette møde.  

Beslutning: Retningslinjerne blev vedtaget med den kommentar at det normale HB-honorar 
også fremgår af bilaget. 
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6. Alternativ kravindsamling 

Indstilling: HB drøfter og beslutter hvilke elementer der skal til, for at Radiograf Rådets 
alternative kravindsamling bliver en succes og (måske) en god historie. 

Behandlet på mødet: Bilaget er ikke en udtømmende liste.  

Efter dagen i dag sammen med Sundhedskartellets HB, er HB endnu mere overbevist 
om, at vi skal gøre det anderledes.  

Der blev primært fra Region Hovedstaden foreslået følgende tiltag ud over ideerne i 
bilaget til punktet, der skal indtræde som alternativer til den normale 
kravindsamling: 

• Video – med tekster, da mange ser film på de sociale medier uden lyd. 
• Road shows skal tilbydes. Planlægning går i gang hurtigt. 
• Podcast – ca. ½ time, hvor Charlotte Graungaard Falkvard taler med en 

nøgleperson. Frekvensen skal bero på behovet.  
• Den sædvanlige TR-service skal der ikke slækkes på. 
• Lave en ”temperaturmåling” blandt medlemmerne, inden et krav føres 

videre.  
• Kontaktformular til direkte indgivelse af krav, som ligger udover løn, pension 

og ulemper (groft sagt). 
 
Der sendes ikke mail om roadshow til TR i Nordjylland (tages ud af den fællesmail, 
der sendes), da de arrangeres lokalt. 
 

Beslutning: Der arbejdes videre med de oplistede forslag til at indsamle kravene på en alternativ 
måde. Roadshows planlægges hurtigst muligt. Der sendes mail ud til TR, bortset fra 
Nordjylland. 

7. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat 

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning 

Behandlet på mødet: Orientering fra formanden: 
 
CPD: 
På den nordiske CPD-workshop i december blev vi ikke helt færdige med det 
endelige skriv omkring en fælles nordisk credit-model. Derfor fortsætter vi arbejdet 
den 22. januar her i København. Der hersker ingen tvivl om, at det bliver til en fælles 
model, hvilket er super-dejligt og vi får også det endelige dokument færdigt, når vi 
mødes den 22. januar. Jeg glæder mig til at præsentere det for jer. 
 
Kandidatuddannelse i radiografi: 
Jeg har i dag (13. januar) været til møde med SDU for at drøfte hvorvidt den 
sundhedsfaglige kandidatuddannelse kan radiograf-tones, når nu vi ikke har 
grundlaget for en selvstændig kandidatuddannelse. Svaret er både ja og nej. Den 
sundhedsfaglige kandidatuddannelse udmærker sig ved ikke at henvende sig 
specifikt til bestemte faggrupper. På 3. semesters 2. kvartal er det et valgfrit modul 
til 15 ECTS-point – her kan man lave et projektforløb i klinikken eller tage et kursus 
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fra en af de naturvidenskabelige kandidatuddannelser. Det 4. semester består af 
kandidatspecialet til 30 ECTS og det kan naturligvis gøres radiograffagligt. I alt vil det 
sige, at det er muligt for den studerende selv at tone uddannelsen til 45 ECTS-point, 
hvilket svarer til en tredjedel af uddannelsen. Men det vil ikke kunne leve op til det 
som klinikken efterspørger. Jeg har bedt om at SDU beskriver disse muligheder, så vi 
i hvert fald har mulighed for at vejlede bedre i forhold til dem, der efterspørger 
karrieremuligheder lige nu. 
Vi har nu besluttet at afsøge muligheder i forhold til den kandidatuddannelse, der 
hedder data-science og i det hele taget mulighederne i Mærsk Mc-Kinney Møller 
Instituttet. Så dette er ikke det sidste I har hørt til projektet. 
 
Venstre og kampen for s-radiografer og de små faggrupper: 
Som I ved, så har opslag på de sociale medier i forbindelse med regeringens og 
regionernes aftale om de 1000 sygeplejersker kastet lidt opmærksomhed af sig. Dels 
hos vores medlemmer (og det er meget glædeligt og helt tydeligt, at vi her rammer 
ned i noget, der aktiverer vores medlemmer) og dels hos det medie, der hedder NB-
nyt, der opfordrede mig til at lave et indlæg, som de har lagt op og redaktøren er 
også ret offensiv på LinkedIn, hvor han henvender sig direkte til Magnus Heunicke 
og beder ham lytte. Men også hos andre faggrupper, sundhedsministeren, der har 
kvitteret (endelig) på Twitter. Ja, jeg mener faktisk at han stort set har lovet mig et 
møde. Senest er jeg blevet kontaktet af Venstres presserådgiver, Joachim M. 
Lauritsen og han har været hurtig til at forstå problematikken. Der er ingen tvivl om 
(i min optik), at Venstre har brug for en sag til at profilere sig på overfor den 
siddende regering. Det er min holdning, at det ikke bør afskrække os, at det er 
Venstre. Tvært imod er jeg næsten (der er dog grænser) ligeglad med, hvem der kan 
hjælpe os, bare vi kommer igennem. Både i forhold til det konkrete omkring s-
radiograferne, men også at vi som lille organisation, bliver regnet ind fra starten. Jeg 
har kort drøftet med Joachim om vi kunne have gavn af at have andre små 
organisationer med på vognen. Jeg har talt med Martina Jurs, formand for Danske 
Bioanalytikere og hun har meldt tilbage, at hun er helt enig i vores synspunkter, men 
ikke lige nu tør spænde sig for Venstres vogn – hvilket handler lidt om, at de lige har 
haft møde med beskæftigelsesministeren om taskforcen. Jeg må indrømme, at jeg 
dybest set helst vil tage dette skridt alene og det er fordi det er os, der har den gode 
case. Jeg har aftalt med Joachim at jeg vender tilbage, når vi har fået præsenteret 
forstudiet til vores business-case af Copenhagen Economics. 
 
Verdenskongressen: 
Vi er nu færdige med budmaterialet. Vi mangler blot at lave den video, der skal følge 
med materialet. Visit Aalborg er ved at lave en ny grund-video. Jeg har set det 
foreløbige materiale, der adskiller sig væsentligt fra sidst. Den nye giver friere 
muligheder for at lægge vores egne kommentarer ind og så er der meget mere 
energi og tempo i den. Jeg kan lide den. 
Der er deadline for at afgive bud den 20. juli 2020 og den mundtlige fremlæggelse 
skal effektueres søndag den 23. august. 
 
Debat på årsmødet: 
Jeg bliver nødt til at sige, at det er superfedt at have en Hovedbestyrelse, der bare er 
der, når der er brug for det. Tak for de hurtige tilbagemeldinger. 
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FTF-A: 
Vi har i dag i underkanten af 600 medlemmer, der er arbejdsløshedsforsikret i FTF-A. 
Det er længe siden vi mistede vores ene delegeret fordi vi i antal er blevet virkelig 
små. I stedet har vi haft en observatørpost, som Karina Frølich meget venligt har 
varetaget for os. Jeg synes det er vigtigt at deltage på et eller andet niveau af hensyn 
til de medlemmer vi har i FTF-A. 
Det er muligt at indgå valgforbund og jeg er blevet spurgt om vi vil indgå i et 
valgforbund med KOST, tandplejerne, de psykomotoriske terapeuter og 
fodterapeuterne. Det synes jeg giver rigtig god mening. Vi er stille og roligt på vej ud 
af FTF-A og kan vores få medlemmer gøre en forskel i et valgforbund, så vil jeg 
faktisk have det fint med det, så det tænker jeg at vi vil tilgå. 
 
Fremadrettet: 
14. januar: Møde med Mads Steffensen 
15. januar: Møde med FTF-A´s direktør og personalemøde 
21. januar: MUS med halvdelen af personalet 
22. januar: Nordisk CPD-workshop 
28. januar: Mus med den anden halvdel af personalet 
29. - 31. januar: Årsmødet 
5. - 6. februar: Dublin med Ph.D´ere 
11. februar: Humanistisk Antologi, genopstartsmøde 
17. februar: SHK-FU 
24. februar: ERFA-møde vedrørende analysesamarbejdet med DSA 
25. februar: Revisor møde, DSA 
26. februar: Forberedelse til mødet om FH´s lokalstruktur 
27. februar: Personalemøde 
6. marts: SHK-FU 
9. marts - 15. marts: ECR, Wien 
25. marts: Fagkongres for ledere, Kolding 
31. marts: Forhandlingsfællesskabets 2. OK21-konference 
1. - 2. april: HB-møde, Aarhus 
 
Orientering fra næstformand 
 
CPD: 
Der er arbejdet med at få kortlagt (dokument 3) som er en del af en rapport som 
den svenske regering har udarbejdet i forbindelse med at kunne dokumentere at de 
lever op EU uddannelseskvalitetsdirektiv. I rapporten: ” SOU:77, Betänkande av 
utredning om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och 
sjukvårdsutbildningar” står der på side 109, at der i Danmark er etableret et 
nationalt råd under sundhedsstyrelsen, der skal være med til råde 
Sundhedsstyrelsen i alle spørgsmål som har med sygeplejerskernes kontinuerlige 
udvikling efter endt sygeplejerske eksamen at gøre. Desuden står der bl.a. i 
rapporten, at sygeplejerskerne har ret til fortsat professionel udvikling indenfor 
omsorgsområdet gennem kollektive aftaler/lokalaftaler. Derfor har jeg brugt en del 
tid på at finde ud af hvad der er hoved og hale i det og har indtil videre spurgt DSR 
såvel regionalt og centralt og påtænker at spørge danske regioner og 
sundhedsstyrelsen.        
 
Aftale med skolerne om afgangsartikler til radiografen:  
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Den 9. december 2019 havde jeg på vegne af Radiograf Rådet det årlige 
skoleledermøde hvor jeg fik mulighed for at mundtligt at vende muligheden for 
enten at lave 3 individuelle aftaler med skolelederne, da man for tiden har lokal 
forankret studieordninger og mulighed for forskellige krav til hvordan en 
afgangsartikel kan se ud alt efter hvor de studerende afslutter deres uddannelse.  
Det viser sig at der ikke er meget forskel og derfor forventes, det også at vi snart vil 
kunne indgå en fælles aftale mellem radiograf Rådet og skolerne om 
afgangsartiklerne i fagbladet.    
 
Afgivelse/ kommentering af høringssvar:   
Som tidligere nævnt på HB modtager vi i Radiograf Rådet i perioder rigtig mange 
høringer om nye love, bekendtgørelser og vejledninger.  Der nødvendigvis ikke alle 
har særskilt interesse for radiografer, derfor er der også en del hvor vi lader os 
repræsentere af bl.a. FH eller Sundhedskartellet i de egentlige høringssvar enten 
med få eller ingen kommentar. F at det er muligt skal høringerne jo læses igennem.  
Pt. kan vi afgive høringssvar på: 
 
Udkast på: Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur. 
Udkast på: Lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og 
erhvervsmæssige kvalifikationer (uddannelse).  
 
 Fremadrettet (set den 14.01.2020) 
15. januar: personalemøde 
16.januar: fælles SHK HB-seminar om OK 21 og SHK /HB-møde i Radiograf Rådet   
20.januar: dimission KP  
23.januar: uddannelsesmøde (uddannelse og forskning under FH) 
24.januar: dimission på UCL  
29.-31. januar Radiologisk Årsmøde  
6 februar: AMR. seminar 1. ste planlægningsmøde med valgte AMR  
25.februar: FHs familie og ligestillings politisk udvalg (FLU) 
26.februar: TRU møde  
26.februar:Møde i UUF-arbejdsgruppe for videregående uddannelser:   
26. februar: Forberedelse til mødet om FHs lokalstruktur 
16.marts: Uddannelsesudvalgsmøde UCN  
17.marts FH-udvalget for uddannelse og forskning  
25.marts ledermøde  
31.marts forhandlingsfællesskab anden OK 21 konference   
1. - 2. april: HB-møde, Aarhus 
 

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

8. Orientering fra regioner, RSD, lederne og ansvarsområder 

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning 

Behandlet på mødet: Sjælland 
Der afholdes vinterkonference i Region Sjælland. Der er 3 TR med. 
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Jubilæum 
Bestyrelserne opfordres til at indgive ønsker til aktiviteter til jubilæumsfesten. Der 
er deadline 1.3.  

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

9. Punkter til kommende møder 

Indstilling: Der oplistes emner der kan tages op på et kommende møde.  

Behandlet på mødet: Der er fyldt godt op. Anette vil gerne drøfte bestyrelsernes arbejde med HB-
materialet. Hvordan kan det vægtes, og hvor meget tid bruger de enkelte regioner 
på det?  

Beslutning: Ingen nye punkter udover dem, der allerede er planlagt. 

10. Evt. 

Indstilling: Ingen indstillinger.  

Behandlet på mødet: Der blev fremlagt kort information om anskaffelsen af et sagsbehandlingssystem.  

Charlotte Graungaard Falkvard orienterede om at der har været et dødsfald i 
ejendommen, og lejligheden på 4. th. er til salg. Vi har budt ind på en rundvisning, 
men Charlotte Graungaard Falkvard har ikke gjort sig tanker om, hvad lejligheden 
skal bruges til.   

Beslutning Ekstraordinært blev det besluttet, at det tilbud, vi får om sagsbehandlingssystem, 
sendes ud til beslutning på mail.  

  

11. Evaluering af dagens møde 

Hvordan gik mødet: HB-seminar 
Der var uforståenhed overfor den hårde linje, der blev lagt til de tre ”udbrydere”.  
Kost har den holdning – også lokalt. Der var en del mishag overfor tilgangen til det 
regionale arbejde i den forbindelse. Vi skal koncentrere vores arbejde om at blive 
enige internt op til OK 21. Ellers en fin dag.  

HB-møde 
Alt gled godt igennem. 

  

  


